
Iz izvješća Vatrogasnog operativnog središta o značajnijim vatrogasnim 
intervencijama za dan 27./28. ožujka 2019. od 7:00 do 7:00 sati 

 

Splitsko – dalmatinska županija 

Požar otvorenog prostora na području Sutine kod Muća, za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 
24. ožujka oko 14:30 sati, tijekom 27. ožujka gasila su 23 vatrogasaca s 5 vatrogasnih vozila 
iz  DIP-a Split i DVD-a Muć, Zagora, Trogir, Okruk i Kaštela. Na jednom dijelu je došlo do 
ponovnog aktiviranja požara te je zatražena pomoć jednog protupožarnog zrakoplova 
Canadair koji je obavio jedno bacanje vode. Daljnje djelovanje protupožarnog zrakoplova 
nije bilo moguće zbog vremenski nepovoljnih uvjeta. Tijekom noći i jutra na dežurstvu i 
daljnjem saniranju požarišta angažirana su 4 vatrogasca s jednim vatrogasnim vozilom iz 
DVD-a Muć. Požar je lokaliziran 27. ožujka u 16:00 sati. 

Šibensko – kninska županija 

27. ožujka oko 11:30 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru na predjelu Smrdelje – Tomasovići. Požarom je bila 
zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od oko 6 ha. U gašenju požara sudjelovalo 
je ukupno 8 vatrogasaca s 4 vatrogasna vozila iz DVD-a Skradin, Ervenik, Dubravice i Sveti 
Juraj Kistanje. Požar je lokaliziran u 16:40, a ugašen u 17:48 sati. 

27. ožujka oko 16:30 sati županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru u stambenoj zgradi u Krešimirovoj ulici u Kninu. Požarom je bio zahvaćen 
skladišni prostor ljekarne. Stanari zgrade i djelatnici ljekarne su evakuirani i nitko nije 
ozlijeđen. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su 2 vatrogasca s jednim vatrogasnim 
vozilom iz JVP Knin. Požar je ugašen u 17:20 sati. 

27. ožujka oko 17:00 sati županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je 
dojavu o požaru na otvorenom prostoru u predjelu Puljani – Promina kod Knina. Požarom je 
bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od oko 6 ha. Na intervenciji gašenja 
požara sudjelovala su 2 vatrogasca s jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Promina. Požar 
je ugašen u 20:06 sati. 

Osječko – baranjska županija 

27. ožujka oko 16:50 sati JVP Našice zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u 
Gradacu Našičkom kod Našica. Požar se proširio sa smetlišta te zahvatio travu i nisko raslinje 
na površini od oko 5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 6 vatrogasaca s 2 vatrogasna vozila 
iz JVP-a Našice i DVD-a Našice. Požar je ugašen u 20:16 sati. 

Požeško – slavonska županija 

27. ožujka oko 16:30 sati ŽC 112 Požega zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru 
na neuređenom odlagalištu otpada na predjelu između Filipovca i Pakraca. Požarom je bio 



zahvaćen otpad na površini od oko 500m2. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 
ukupno 20 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila iz JVP Požeško – slavonske, DVD-a Pakrac, 
Prekopakra i Filipovac. Intervencija je završila u 20:38 sati. 


